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 تنمية بشرية

 
  لورد جون وليم ريليه

   1904عام  نوبل   جائزة  فيزيائى حصل علىبريطانى  
أيضا ظاهرة  الغازات واكتشف  الكتشافه غاز األرجون ودراسته لكثافة  

 أزرق لونهاتشرح لماذا السماء  والتى  ( ريليه  رإنتشا) ـبتعرف  
 

 انطلق و.. خطط لحٌاتك 

  ماذا أرٌد من حٌاتً؟ اسأل نفسك هذا السؤال جًٌدا      

قم باإلجابة عن هذا السؤال بكل صدق و أمانة، بعدها ال 
 .تتأخر بل ضع خطة و ابدأ فى تنفٌذها

 
على علم بأن هناك جانب أساسى فً هذه الحٌاة كن       

األشخاص الفاشلٌن هم من شأن و تخطٌطنا، ٌتوقف على مدى 
 . ٌتركوا أنفسهم بال تخطٌط و ٌجرفهم التٌار بدون وعى

  
من خاللها " مٌزة معٌنة"كل إنسان قد حباه هللا إن       

. الهدفٌستطٌع أن ٌحدد هدفه و طرٌقة الوصول إلى ذلك 
 :دائًماقم بالتخطٌط ألهدافك بطرٌقة اٌجابٌة و قل لنفسك لذلك 

 " أرٌد أن أكون ناجًحا وال أرٌد أن أكون شخص فاشال   "
  

بوضع جدول عمل و حاول أن تلتزم به بطرٌقة جدٌة قم       

و لكن الحظ انه البد أن ٌتناسب هذا الجدول مع قدراتك 
 .شخصٌتكالذاتٌة و طبٌعة 

  
بتقسٌم الجدول كً ٌحتوى على البنود الهامة فً قم       

حٌاتك من صحة نفسٌة و عقلٌة و جسدٌة و عالقات اجتماعٌة 
 . و هكذا.. مادٌةو 

  
بإطالق تفكٌرك لكً تتخٌل النتائج و تأكد من أن تلك قم      

كانت أهدافك كلما . الحٌاةالنتائج هً فعاًل ما أنت ترٌده من 
 . غزٌرة كلما كانت حٌاتك أجمل و أسعد

  
عشرة )بقراءة أهدافك الشخصٌة فً مدة قصٌرة قم : جًداهام 

و ٌكون ذلك بصفة ٌومٌة و ذلك حتى تعٌد شحن ( مثالدقائق 
 .طاقتك دائًما

  
تنتظر المساعدة من الخارج حتى تنفذ خطتك ، ال : تذكر

 .بنفسكفأفضل أنواع المساعدة هً أن تساعد نفسك 

 

أعطى لك األن أهم األشٌاء التى سوف هنا سوف      

تساعدك بإذن هللا حتى تتمكن من االستفادة بمواهبك و 
 : قدراتك و إمكانٌاتك العقلٌة ألقصى درجة

  
الناس عموًما تكون مهتمة بالجانب االنسانى أكثر من   ¤

فى داخلهم ٌهتمون بذلك و قد )اهتمامهم بالمال و المناصب

 (.ٌحاولون إخفاء ذلك فى بعض األحٌان
أفضل طرٌقة لكسب الناس هى أن تجعلهم ٌشعرون بأنهم   ¤

مفٌدون، ألن كل شخص منا ٌرٌد أن ٌشعر بأنه ٌوجد 
  .أشخاص فى حاجة إلٌه وٌهتمون به

 .أشد أعدائكمن فسٌصبح تجاهل شخص معٌن عن عمد إن   ¤
 .الناسبسٌط فى كالمك و تصرفاتك حتى ٌفهمك كن   ¤
 .اآلخرٌنحرًٌصا جًدا على كتمان أسرار كن   ¤
الفشل ال تحمل المسؤلٌة على اآلخرٌن ، بل اجلس مع عند   ¤

نفسك و فكر جًٌدا أٌن ٌوجد الخطأ حتى تنضج أمام نفسك و أمام 

اآلخرٌن بداًل من تلك الطرٌقة السٌئة وهى إلقاء اللوم على 
 .األخرٌن

  
 : قم بمراعاة األمور التالٌة جًٌدا

تذكر أن العمر مهما طال فهمو قصٌر، لذلك فى حالة االنتهاء  -1
 .من وضع خطتك ابدأ بالتنفٌذ فى الحال و ال تؤجلها ابًدا

  
قٌمة الوقت جًٌدا و ال تضٌعه فى اشٌاء تافهة مثل الجدال تذكر  -2

 .سالذى ال فائدة له مع النا
 

حجرتك و مكتبك جًٌدا و اطرد كل االفكار السلبٌة من نظم  -3

تفكٌرك و ال تلتفت ابًدا لألشخاص الذٌن ٌضٌفون علٌك أعباء 
 .الحٌاة الكثٌرة 

  
تتوقف عند هدف قد حققته بالفعل و لكن اجعل طموحك ال  -4

ا و كن على ثقة بأن قدراتك التى اعطاها هللا لك سوف تجعلك  ًٌ عال

 .على تحقٌق اهدافك و تكون سعًٌدا فى الحٌاةقادًرا 
 

بعملك جًٌدا و ال تتوقف عن التعلٌم طوال حٌاتك ألن اهتم  -5

 .الذاتالمعلومات هى مصدر النجاح و تحقٌق 

 

ن فشلت فى بداٌتك فال تٌأس و حاول ان تخطط لحٌاتك، وا      

هو ان ٌعرف طرٌقة الكالم  هتذكر أن هدف الطفل فى بداٌة حٌات

فى النهاٌة  هو ان ٌعرف طرٌقة المشى و ٌظل حتى ٌحقق هدف

فى النهاٌة  هألن المحاوالت المستمرة تجعل االنسان ٌصل لهدف

 .بإذن هللا
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Biology 
تخٌلت أن دماغك تنظف نفسها ولكن مما تنظف الدماغ هل      

؟ ومتى؟ كلها أسئلة كانت غرٌبة وغامضة حتى تم وكٌفنفسها؟ 

كشف اللغر وعندما نتحدث عن تنظٌف المخ ٌجب أن نذكر النظام 

األنبوبً المكتشف حدًٌثا والذي تم تعرٌفه فً أدمغة الفئران الذي 

وتقول دراسة حدٌثة أننا فاقد، ٌساعد المخ على إستبعاد كل ما هو 

ا نشبه الفئران لذلك ٌمكن تطبٌق نفس النظرٌة على أدمغة  ًٌ بٌلوج

لحاجز المخ من الدم الذي ٌعتبر القلعة الحصٌنة البشر، وشكًرا 

للمخ والذي ٌعمل كحائط صد ٌحمً أنسجة المخ من التلف وال 

ٌجعل الدم ٌمس المخ كعضو من أعضاء جسم اإلنسان حتى ال ٌتأثر 

أن الدم ٌعد من أخصب البٌئات لتكوٌن بالمٌكروبات، حٌث 

المٌكروبات والجراثٌم لذلك ٌحرص الجسم على تنقٌة الدم بشكل 

  .خالٌاهدوري وتجدٌد 

ٌمتص المخ المواد الغذائٌة من الدم وٌتخلص من الفاقد ولكً      

ٌقوم المخ بتصنٌع سائل ٌسمى السائل النخاعً ولكن كٌفٌة عمل 

 .اآلنهذا السائل لم تكن معروفة حتى 

الحظت تدفق السائل  1960و  1950عام   فًالتجارب      

النخاعً حول المخ وكما أن المخ ٌقوم بكل العملٌات الخاصة به 

بسرعة تقارب سرعة الضوء فقد كان من الصعب جًدا معرفة 

البحث فً هذٌن العامٌن بعد فحص التبادل، وتحول تفاصٌل عملٌة 

 .األنبوبًاألنسجة إلى النظام 

قائدة فرٌق البحث ماٌكن نٌدرجارد أن نظام تنظٌف المخ وتقول      

ٌعتمد بشكل أساسً على الضغط الموجود فً كل األوقات ولكن 

طبًقا للنظام األنبوبً نجد أن الجمجمة تشبه المضخة الهٌدرولٌكٌة 

إذا فتحت توقفت عن العمل فٌعتقد فرٌق البحث أن هذا النظام بهذه 

 .التدفقالطرٌقة غٌر موجود كما أن نظام الضخ أسرع من نظام 

الدكتورة نٌدرجارد على بحثها النظام األنبوبً أطلقت      

الجدٌد وهو مرتبط باألنسجة العصبٌة التً تسمى الخالٌا 

الدبقٌة وهً المسئولة عن قوة التدفق فً السائل 

الخالٌا الدبقٌة بوظٌفتها حٌث أنها تمتد و تقوم النخاعً 

حول الشراٌٌن واألوردة التً تحمل الدم ُمكونة أنابٌب 

األنابٌب الخارجٌة على مسام أنابٌب، و تحتوي حول 

صغٌرة تتسرب من خاللها المواد الغذائٌة المحملة على 

السائل النخاعً من الدم فً الشراٌٌن إلى قنوات ملٌئة 

بالخالٌا العصبٌة وهناك مسام مثلها لخروج السائل من 

األنبوبة فعملٌتً تغذٌة وتنظٌف المخ تحدثان فً نفس 

 .الوقت

نٌدرجارد وفرٌقها مٌكروسكوب و قد استخدمت      

فوتونً دقٌق جًدا ٌستخدم اآلشعة تحت الحمراء للنظر 

ضرر بعمق لخالٌا المخ الحٌة بدون أن ٌحدث أي 

 .لصاحبها
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!نفسها؟كٌف تنظف دماغك   

العلماء حول ما إذا كانت الحٌوانات تتمتع فعالً بمعاٌٌر ٌنقسم        

أخالقٌة وعاطفٌة أو أنها تعتمد على غرٌزتها فقط، وٌشٌر كتاب جدٌد 

إلى أن الحٌوانات تتمتع فعالً ببوصلة أخالقٌة وتحّس بالمشاعر مثل 

 .  الحب والحزن والغضب والتعاطف

أن الكاتب مارك رونالدز، الباحث ( ساٌنسالٌف )وذكر موقع    

هل ٌمكن ان تكون 'الفلسفً بجامعة مٌامً ٌقول فً كتاب بعنوان 

والذي تصدره جامعة اوكسفورد، إن الثدٌٌات مثل أخالقٌة؟ الحٌوانات 

والكالب والشمبانزي تستطٌع اإلختٌار أن تكون جٌدة أو سٌئة، الجرذان 

 ٌكونوبما أنه لدٌها أخالقٌات، ٌتعٌن عل اإلنسان أن 

 .  أكثر احتراماً تجاهها  

علماء إن بعض الحٌوانات تغضب لدى انتهاك القوانٌن وٌقول      

اإلجتماعٌة، وٌضٌف الباحث مارك بٌكوف من جامعة كولورادو إن 

الشمبانزي قد تعاقب شمبانزي آخر النتهاك قوانٌن معٌنة فً النظام 

اإلجتماعً، فٌما ٌقول الباحث هال هٌرزوغ من جامعة غرب 

كاروالٌنا، من جهته، إن بعض ذكور الطٌور قد تضرب شرٌكتها 

 .  االنثى فً حال رأتها مع آخر

رونالدز العدٌد من األمثلة عن حٌوانات تظهر سلوكاً وأعطى      

متعاطفاً تجاه حٌوات أخرى أو تجاه البشر، مثل تجربة رفضت خاللها 

قردة جائعة إٌذاء قردة أخرى بالتٌار الكهربائً حتى لو حصلت بموجب 

من العمر  3كما قٌام غورٌال بحماٌة طفل فً الـ ذلك على الطعام، 

    فً حٌوانات  سقط فً قفصها، من الغورٌالت األخرى فً حدٌقة 

 ، إلٌنوي        

 مواجهة كلب للسٌارت على طرٌق سرٌع فً تشٌلً أو 

 .  كلب آخر صدمته سٌارةإلنقاذ 

إن كّل هذه االمثلة تظهر أن الحٌوانات تتمتع بنوع من وقال      

ولكن بعض العلماء ال ٌتفقون مع . اإلحساس بالصح والخطأ

رٌنولدز بأن هذا السلوك ناتج عن األخالقٌات، بل ٌعزونه إلى 

الغرٌزة، فمثالً نظرة الذنب على وجه كلب تناول طعاماً لٌس 

له، قد ال تعنً الندم فعالً، بل هً طرٌقة استجابته بشكل مالئم 

 .  إلى خٌبة أمل صاحبه

 

 

أن الحٌوانات ال تتبع أٌة قواعد ال تؤمن مصالحها أو كما      

مصالح جنسها ما ٌعنً أنها ال تفكر باألخالقٌات، بٌنما ٌضع 

البشر معاٌٌر ال ٌتجاوزونها قد ال تكون مرتبطة بصالحهم مثل 

 .  عدم تناول أنواع معٌنة من األطعمة أو التجدٌف أو غٌرها

وٌقول هٌرزوغ إن مشاعر الحٌوانات قد تكون متجذرة فً 

تبدو لنا 'غرٌزتها ولٌست قرارات تتخذها بشكل واع، وٌضٌف 

كسلوك أخالقً ولكنها لٌس متجذرة بتشابك الذكاء والثقافة 

 .  البشرواللغة مثل 

رٌنولدز ٌقول إن غرٌزة الشمبانزي مثالً، لم تكن هً ولكن      

ما دفعها لحماٌة طفل بشري، فال إفادة لها من الموضوع، 

مشٌراً إلى أنه حٌن ٌقوم األهل من البشر بحماٌة صغارهم 

 .أخالقًٌعنً ذلك أنهم ال ٌقومون به بدافع ال غرٌزٌاً 
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! باأللمعندما ٌقلق الّناس تجاه الرٌاضٌات ٌشعر الدماغ   Mathematics  

ٌّات أظهر        الفحص بالّرنٌن المغناطٌسى أن الّتحّسب من الّرٌاض

و . بدنىسّبَب إستجابة للّدماغ مشابهة لما ٌحدث فى حالة حدوث ألم 

ٌّاتزاد القلق من كلّما  كلّما قام هذا القلق بتنشٌط األلٌاف , الّرٌاض

ٌّة  ٌّةالمّخ ٌّات من الّنسٌج موجودة عمٌقاً فى الّدماغ تحدٌداً وهى )الخلف ط

وهى مرتبطة بتسجٌل الّتهدٌدات المباشرة على الجسم ( األذنفوق 

المثٌر لإلهتمام أن مستوٌات القلق و من . باأللمباإلضافة الى الّشعور 

ٌّة أو فى أى  كانت غٌر مرتبطة بنشاط الّدماغ فى هذه األلٌاف المّخ

ٌّة أخرى عندما أّدى المتطّوعون إختبارات  ٌّاتمنطقة عصب  .الّرٌاض

 

ٌّات سٌبدأ و ٌشٌر       الّتقرٌر إلى أن الذٌن ٌعانون من قلق الّرٌاض

عندهم شعور مؤلم من الفزع قبل فترات طوٌلة من إختبار ماّدة 

ٌّات أظهرت األبحاث الّسابقة أن األفراد ذوى المستوٌات و قد . الّرٌاض

ٌّات بل  و العالٌة من القلق ٌمٌلون الى تجّنب المواقف المتعلّقة بالّرٌاض

ٌّة الخاصة إلى  الّتقرٌر الحالى أن و ٌؤّكد , بهاتجّنب المسارات الوظٌف

 .الّزائدهذا الّتجّنب ٌنبع من القلق 

 

و للٌون هذا التقرٌر مع بعض من األبحاث الّسابقة ٌتماشى      

ٌّر و التى , بٌلووك ٌّات قد ٌغ أشارت إلى أّن مجّرد توقع أداء الّرٌاض

بٌلووك و تقرٌر . المفرطمن وظائف الّدماغ عند األشخاص ذوى القلق 

قد وّضحت , الُمدّعم بواسطة المؤّسسة الوطنٌة للعلوم ووزارة الّتعلٌم 

ٌّة المبّكرة عند  ٌّات ممكن أن ٌبدأ فى المراحل الّتعلٌم أن قلق الّرٌاض

 .لألطفال مثال قلقهّن األطفال حٌث تنقل ُمعلّمات الصف األول 

 

ٌّات و تشٌر      هذه الّدراسة األخٌرة إلى قٌمة رؤٌة أن قلق الّرٌاض

ٌّاتلٌس مجّرد عجز عن أداء  ولكّنه مؤشر ألن ٌكون رد فعل , الّرٌاض

ٌّاتنفسى سلبى للقٌام بحل  الفعل هذا ٌحتاج إلى عالج و رد . الّرٌاض

و تراكم فبدالً من تكدٌس . الباحثونكما قال , آخرمثل أى ُرهاب 

ٌّة على الطلبة الذٌن ٌعانون من القلق  فإنهم , الّزائدالواجبات المنزل

تجاه ٌحتاجون لمساعدة فّعالة من أجل الّشعور براحة نفسٌة 

أن الكتابة  بٌلووكأظهرت تقارٌر و قد . ٌذاكرونهاالتى الموضوعات 

ٌّات قبل اإلمتحان على سبٌل  و ٌقلل من القلق المثال عن قلق الّرٌاض

 .أفضللشعور و ٌؤّدى الّزائد لدى الّطالب الخوف 

العلماء تحدٌد أّن األماكن الّدماغ، إستطاع المسح على بإستخدام       

ٌّاتعند )الّدماغالّنشطة فى  عند ( من ٌقلقون بدرجة عالٌة من الّرٌاض

ٌّاتالّتفكٌر فى حل مسألة  تتداخل مع نفس األماكن التى تسّجل , رٌاض

 .األلم الجسدىوفى بعض الحاالت , البدنىتهدٌد بالّضرر 

 

أستاذ علم الّنفس بجامعة شٌكاجو وخبٌر فى قلق بٌلوك سٌان ٌقول        

ٌّات ٌّاتبالّنسبة لمن ٌقلق تجاه , الّرٌاض الّتحّسب لعمل مسألة , الّرٌاض

ٌّن أشبه بّتفاعل عندما  ٌّات ٌحّث الّدماغ على تفاعل مع ٌّنة فى الّرٌاض ُمع

 .  ساخنمثل حرق الٌد فى موقد , ٌشعر بألم

 

وجد الباحثون أّن الّتحّسب لإلضطرار لحل مسألة , الّدهشةأثار ومّما      

ٌّة دون حّتى البدء  ٌضٌف . الّدماغٌبدو مثل الّشعور باأللم فى , فٌهارٌاض

تنشٌط الّدماغ ال , حاصل على الدكتوراه من جامعة شٌكاجو, لٌونإٌان 

ٌّات هى  ٌّات نفسها مما ٌدّل على أّن لٌست الّرٌاض ٌحدث أثناء أداء الّرٌاض

 .  المؤلمولكن الّتحّسب منها هو األمر , ما تؤلم الّدماغ

 

ٌّات, تقرٌرتدوٌن ما توّصلوا إلٌه فى وفى       القلق : عندما تؤلم الّرٌاض

ٌُنّبئ بتنشٌط شبكة مّتصلة من األلم  ٌّات  .  حلّهافى تحسًبا للبدء من الّرٌاض

شخص من البالغٌن  14أجرى العلماء إختبارات على , للدراسةبالّنسبة 

ٌّات  على األسئلة التى ُوّجَهت إلٌهم بناًءا مّمن لدٌهم قلق كبٌر تجاه الّرٌاض

ٌّات استطاع العلماء من خالل األسئلة قٌاس مدى . بخصوص الّرٌاض

ٌّاتخوفهم عند تلقّى كتاب  ٌّات أو إدراك , رٌاض المشى إلى حّصة رٌاض

ٌّة بعد ذلك أّنهم و أظهرت . الّنجاحالواجبات من أجل  اإلختبارات اإلضاف

ٌُعانوا من القلق الّزائد بشكل عام ولكن ٌشعرون بالقلق الُمفرط تجاه , ال 

ٌّاتالمواقف المتعلّقة   .بالّرٌاض

 

الذى , و جرى إختبار المتطّوعٌن على جهاز الّرنٌن المغناطٌسى     

ٌّات  .سمح للباحثٌن بفحص نشاط الّدماغ ُكلّما فّكروا فى الّرٌاض

على سبٌل , تم إعطاء المتطّوعٌن بعض المعادالت للّتاّكد من صّحتها     

ظهرت , بٌنما فى ماسح الّرنٌن المغناطٌسى 29= 19 -( 4×12)المثال 

,  و بالنسبة لهذه األلغاز. الموضوعات على هٌئة كلمات صغٌرة غامضة

و كان علٌهم ( yrestym)كان الناس ٌرون مجموعة من الحروف مثال 

 .تحدٌد هل تكون الكلمة صحٌحة فى حالة عكس ترتٌب األحرف أم ال

 

 ةحماس متحرك ةاقنع نفسك انك شعل متخلٌش حاجة تحبطك متخلٌش حاجة توقفك

 مافٌش حاجة هتقف فً طرٌقك مافٌش حاجة هتمنعك انك توصل لحلمك

 ممكن ٌرزقك خلٌك متأكد ان كل شئ فً اٌد ربنا ٌعنً لمجرد حماستك و توكلك

 انت لوحدك معجزة خلٌك واثق فً نفسك انت شئ ال ٌمكن ٌتكرر تانً
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Mathematics  

مهندس الجرافٌك ٌستخدم حساب التفاضل والتكامل لتحدٌد مدى ( 4

و كٌف ستتغٌر عندما تتعرض .. اختالف و تغٌر النماذج ثالثٌة األبعاد

لظروف متعدد، و هذا ما ٌساعده فً أن ٌخلق بٌئة فً غاٌة الواقعٌة فً 

 Need 4أو ألعاب الجرافٌك ، فبالنسبة لأللعاب الشهٌرة مثل  3Dأفالم  
speed  أوGTA كل اإلحصائٌات التً ٌراها الالعب أثناء السباق … أو

على الشاشة من سرعة السٌارة و المسافة بٌنه و بٌن المتسابقٌن و 

الوقت بٌن سٌارته وبٌن كل سٌارة من المشاركٌن فً السباق بالثانٌة و 

ما هو إال حسابات للتفاضل و التكامل تتم فً التو و !! أعشار الثانٌة

و ٌنطبق هذا المبدأ على كثٌر من !! اللحظة أثناء استمتاعه باللعب

 .األلعاب
 

مهندسو الطٌران و الفضاء كثٌراً ما ٌستخدمون حساب التفاضل و ( 5

التكامل عند التخطٌط للبعثات الطوٌلة إلطالق مسبار اكتشافً ألنهم 

ٌحتاجون سرعات مختلفة فً مدار المسبار تتناسب مع الجاذبٌة و 

وحساب التفاضل و التكامل ٌساعدهم فً تحدٌد كل .. و.. و.. اإلرتفاع و

 !!هذه المتغٌرات بدقة متناهٌة

كما ٌستخدم حساب التفاضل و التكامل الفٌزٌائٌون و األطباء  

والبٌولوجٌون و الكٌمٌائٌون و رواد الفضاء و المحللون االقتصادٌون و 

 .التكنولوجٌون و غٌرهم 

 

كنت أرى التفاضل و التكامل و الرٌاضٌات عموماً شٌئاً لٌس      

باألهمٌة القصوى فً حٌاة اإلنسان، و كان أكثر ما ٌضاٌقنً عندما 

إنها : أسأل أستاذ أو دكتور عن أهمٌة هذه العلوم فً حٌاتنا فٌرد قائالً 

دائًما كنت أقنع نفسً بأن هناك ( لتشغٌل الدماغ)علوم لتوسٌع اآلفاق 

سبًبا أكبر و أهم بالتأكٌد، و عندما بحثت وجدت أننا نستخدم هذه العلوم 

ا بدون إدراكنا ًٌ  .كعلم التفاضل و التكامل ٌوم

 

و إن لم ٌقنعك كل ما حاولت إٌضاحه عن أهمٌة هذا العلم، لك أن      

تعرف أنه فً إعالن لجوجل كانت تستعرض فٌه قوة الحوسبة 

منه ظهرت فً الخلفٌة صورة لمعادلة  2:23السحابٌة و فً الدقٌقة 

(  مهووسٌن بالرٌاضٌات)رٌاضٌة شدت انتباه عاملٌن فً شركة ما 

فعملوا على حلها حتى وصلوا إلى رابط وٌب، دخلوا علٌه لٌروا أنهم 

 !!  فازوا بجهاز نوت بوك هدٌة من جوجل تقدٌراً لهم على ما فعلوه
 

 ...أظن أنه سبب إضافً لتوضٌح أهمٌة الرٌاضٌات

ٌتخٌله طالب المرحلة االبتدائٌة واإلعدادٌة كوحش .. الكل ٌخشاه     

الثانوٌة العامة و كلٌات ( ُبعبع)كاسر ٌتمنون أن ال ٌلتقونه ٌوماً  أبًدا

إنه علم التفاضل و التكامل أحد أروع .. أو.. أو.. العلوم والهندسة

ٌستثٌر و ٌتسشٌط غضب . العلوم الذي وضعها انساناً ٌوماً ما

 !!الكثٌرٌن مما ٌدرسونه، ألنهم ال ٌجدون ما ٌبرر أسئلتهم 
 

لماذا ندرس هذا العلم؟ ماذا سنستفٌد حٌن نتعامل مع الدوال و      

نطبق علٌها القوانٌن المعقدة للجبر و التفاضل والتكامل و نتعامل مع 

     ,lim , α , ∫ e x ∯ , ∮, π, sin , cos , tan:كل هذه الرموز
cotan    التً هً السبب األول و األخٌر إلحباط معظم طالب

هل لهذا العلم الرٌاضً .. أو.. أو.. الثانوٌة العامة و العلوم و الهندسة

 البحت أي فائدة فً حٌاتنا العملٌة؟ و ماهً تلك الفائدة؟

 

استخدم علم التفاضل و التكامل منذ قدٌم األزل،  ..مقدمة البد منها      

فالبعض ٌعتقد أن الرومانٌون القدماء أول من استخدموا هذا العلم أو ما 

ٌشابهه، والبعض ٌقول أن قدماء المصرٌٌن استعملوه أٌضاً، و لكن 

:  أول من وضع األساسٌات الرئٌسٌة التً تعرف إلى ٌومنا هذا كان

العالم إسحاق نٌوتن و العالم وجوتفرٌد لٌبنتز، و ٌعتبره كل العلماء 

على مر العصور بأنه من أفضل العلوم التً اهٌتدى إلٌها عقل اإلنسان 

 !(  على عكسهم تماماً  دارسوه)على مر كل األزمنة و بالطبع
 

على عكس ما )فائدة استخدام علم التفاضل والتكامل واسعة جًدا      

، فهو ٌدخل فً مجاالت متعددة (ٌحاول الطالب إقناع أنفسهم به

ولٌست قاصرة على أشخاص بعٌنهم أو على من ٌستخدمونه فقط بل 

 :على كل البشر تقرًٌبا و إلٌك بعض األمثلة على فوائده

ماذا نفعل إذا إردنا أن نحسب حجم المٌاه المرادة لملء حمام ( 1

حمام السباحة وإٌجاد ( قالب)هً تحدٌد شكل : سباحة كبٌر؟ اإلجابة

فإن كان مكعب الشكل . حجمه، و بالتالً نجد حجم المٌاه التً ستملؤه

فإن إٌجاد حجمه لٌس صعباً .. أو.. أو.. أو كان متوزاي مستطٌالت

بأي حال من األحوال ألن هذه أشكال هندسٌة منتظمة لن ٌحتاج 

 !التعامل معاه إال طالب فً االبتدائٌة

 

ا منتظًما      ًٌ  !!و لكن ماذا لو كان شكل حمام السباحة لٌس شكال هندس

ا فً مكان ما ثم ٌبدأ بانحدار بسٌط ثم ٌزداد  ًٌ فٌكون مثال مستو

ا أو شبه  ًٌ االنحدار انحداًرا، ثم تتخد جوانب الحمام شكال منحن

ا، ثم ٌعود مٌله باالرتفاع قلٌال، هل من  ًٌ فً هذه الحالة ( السهل)بٌضاو

 إٌجاد حجم المٌاه التً تكفً لملئ هذا الحمام؟

إنه علم التفاضل و ( من السؤال( السهل)عندما نزٌل كلمة!!)بالطبع نعم

 !!  التكامل

 

قد ال ٌتدخل علم ( متوازي المستطٌالت)المبانً العادٌة على أشكال( 2

التفاضل و التكامل بها ألنها أشكال هندسٌة منتظمة كما ذكرنا و ٌسهل 

التعامل معاها، و لكن ماذا عن االستادات و الُمجمعات الرٌاضٌة 

األولٌمبٌة هائلة الحجم و التصمٌم؟ ماذا عن التصامٌم اإلبداعٌة 

المجنونة لمهندسٌٌن العمارة ؟ كٌف ٌحسب المهندسون الخامات 

الالزمة لتصمٌمها و كٌف ٌبنوها؟ كٌف ٌستطٌعون إتمام هذه 

المنحنٌات و المنحدرات المعقدة لتبدو فً النهاٌة فً غاٌة اإلبداع و 

 اإلتقان؟ 

 !  إنه بالتأكٌد علم التفاضل و التكامل 

 

ال تخرج سٌارة من مصنعها بدون معرفة أٌن مركز كتلتها و ثقلها ( 3

و محورها المركزي، لتحدٌد عوامل األمن و السالمة على الطرق 

المختلفة و سرعات السٌارة المختلفة و هذا ال ٌتم إال عن طرٌق 

 .التفاضل والتكامل
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 تجربة مصرٌة فى الفضاء

قفزة "الناسالعدٌد من  2012أكتوبر  14ٌوم األحد ترقب      

 " فٌلٌكس

قفزة قام بها المغامر الرٌاضً فٌلٌكس من ارتفاع ٌقارب و هً 

أول من و ٌكون متر عن األرض لٌحطم بذلك أرقاما قٌاسٌة،  36576

أعلى و صاحب بسرعة أكبر من سرعة الصوت، حًرا ٌسقط سقوطا 

 .بالمظلةسقوط 
 

 القفزة؟ ما رأي الفٌزٌاء بهذه و لكن 
ٌّرت من قوانٌن فٌزٌائٌة؟و هل   فعال غ
لكً نعرف إجابة هذا السؤال علٌنا أن نضع أنفسنا مكان الحقٌقة      

الظروف التً سنمر بها لو قفزنا من الفضاء إلى و نالحظ فٌلٌكس 
سنبدأ قفزتنا من طبقة الستراتوسفٌر حٌث الضغط فٌها ٌقل عن  .األرض

على اإلنسان أن ٌعٌش فٌها األرض، و ٌستحٌل من ضغط % 0.5

ما و هذا سنحتاج ألنبوبة أكسجٌن كً نتنفس و بالتالً لنقص األكسجٌن 
 .فعالحصل علٌه فٌلٌكس 

 
و ( خرج فٌلٌكس من الكبسولةعندما )للفضاءعندما نخرج اآلن      

ثانٌة قبل أن نصل للسرعة النهائٌة  30سوف ٌتسارع جسمنا لمدة نقفز 
 :      األولىالحالة فً حالتٌن فً الهواء توجد و للقفز 

تصادم جسمنا مع و بسبب ثم و من فٌها جسمنا لمدة ٌتسارع      

تتساوى قوة مقاومة ( النهائٌةالسرعة )معٌنةجزٌئات الهواء فعند سرعة 

و متعاكستان فً االتجاه و هما الهواء لجسمنا الساقط مع قوة الجاذبٌة 

ممكن فقط إذا ظلت القوى و هذا . التسارعٌتوقف جسمنا عن لهذا 

الحالة تتفق مع و هذه )هًالخارجٌة ثابتة أي ظلت مقاومة الهواء كما 

 (.قانون نٌوتن للسقوط الحر

 
 (هذا ما حدث فً قفزة فٌلٌكس:)فً الحالة الثانٌة

ثانٌة و لكن نحن اآلن ننتقل من ارتفاع  30ٌتسارع فٌها جسمنا لمدة     

عالً جدا من طبقة الستراتوسفٌر إلى طبقة الترابوسفٌر،أي ٌحدث تغٌر 

(  الستراتوسفٌر)فً مقاومة الهواء ألننا ننتقل من مقاومة هواء ضعٌفة

، و بالتالً قوة مقاومة الهواء (الترابوسفٌر)إلى مقاومة هواء كبٌرة

المؤثرة على جسمنا ستزداد بشكل طردي، و من هنا فإن السرعة 

النهائٌة التً ٌمكن أن نصل إلٌها ستتناقص كلما قل ارتفاعنا، فلن تكون 
  .هناك سرعة نهائٌة ثابتة نصل إلٌها و هذا ما حدث مع فٌلٌكس

لنكمل قفزتنا بعدما ٌقل ارتفاعنا إلى أن نصل لالرتفاع الذي تثبت فٌه 

مقاومة الهواء سنكمل مشوارنا فً القفزة كسقوط حر عادي كباقً 
 .المغامرٌن

 
 إًذا ما الممٌز الذي واجهه فٌلٌكس؟

فٌلٌكس قفز من ارتفاع عال جًدا و تسارع جسمه بشكل كبٌر جداً      

ً طبقة الستراتوسفٌر،  حتى تجاوز سرعة الصوت و كل ذلك حدث ف

حٌث تصادمت جزٌئات الهواء مع جسمه بشدة كبٌرة و ٌترتب عن هذا 

التصادم الكبٌر تولد حرارة عالٌة قد تحرق جسمه، إال أن البذلة التً 

كان ٌلبسها هً التً وفرت له الحماٌة من االحتراق و التعرض 

و هذه القفزة التً قام بها فٌلٌكس تثبت جودة . لموجات حارقة شدٌدة

هذه البذلة و خّرجت جٌل جدٌد من البذالت التً سٌستفٌد منها رواد 

 .الفضاء الحًقا

 

األولى عندما لم : أن فٌلٌكس أثناء قفزته مّر بحالتٌنخالصة القول      

ٌطبق الشروط التً وضعها نٌوتن لقانونه السقوط الحر حٌث مقاومة 

الهواء متغٌرة و تباًعا لهذا لم ٌحقق قانون نٌوتن، و الحالة الثانٌة عندما 

انطبقت علٌه شروط السقوط الحر لقانون نٌوتن حٌث مقاومة الهواء 

 .ثابتة فحقق قانون نٌوتن
 

ٌّر هو  ٌّرت، و لكن الذي تغ إًذا قانون نٌوتن لم ٌتغٌر و ال الفٌزٌاء تغ

الظروف التً مّر بها فٌلٌكس، و هناك ظروف تحقق قانون نٌوتن و 
 .ظروف ال تحقق قانون نٌوتن

الطالب  فوز   Space Adventuresو  Lenovo و YouTube أعلنت

و الطالبتان األمرٌكٌتان ( سنة 18-17فئة )عمرو محمد المصري 

بالمسابقة العالمٌة، حٌث تم ( سنة 16-14فئة )دوروثً تشٌن و سارة ما 

واشنطن،  تكرٌم الفائزٌن خالل مراسم خاصة أقٌمت بالعاصمة األمرٌكٌة

بحضور أعضاء من الجهات المنظمة لها، وهً اإلدارة الوطنٌة للمالحة 

و وكالة ( ESA)و وكالة الفضاء األوروبٌة ( NASA)الفضائٌة و الفضاء 

 (.JAXA)استكشاف الفضاء الٌابانٌة 
  

و هً مسابقة علمٌة تم إطالقها على مستوى العالم للشباب فً فئتٌن 

هدفت المسابقة إلثارة (. سنة 18-17سنة ومن  16-14من )عمرٌتٌن 

خٌال الشباب فً تصمٌم و عرض تجربة علمٌة ٌمكن إجراؤها فً 

جدٌر بالذكر أن رواد الفضاء ٌجرون التجربتٌن . الفضاء الخارجً

 250على ُبعد YouTube Space Labالفائزتٌن فً المسابقة العالمٌة 

و سٌتم  (ISS)مٌال فوق سطح األرض على متن محطة الفضاء الدولٌة 

أواخر هذا العام من خالل جهاز كمبٌوتر   YouTubeبثهما مباشرة على

 .  Lenovoمن ThinkPad محمول 
  

ستٌفن هوكٌنج و تعلٌقا على هذا الحدث الهام، ٌقول عالم الفٌزٌاء 

إن "العملٌات  المساعد لبرنامج االستكشافات البشرٌة وكالة ناسا مدٌر

مستقبل البشرٌة الحقٌقً ٌكمن فً الخروج من النطاق الضٌق لكوكب 

و ٌتطلب إدراك هذا الهدف و الوصول إلٌه . األرض إلى آفاق كونٌة أبعد

روح خالقة تتمٌز باالبتكار و الرغبة فً اكتشاف المجهول، كما أنها 

و ُتعد مسابقة معمل . تتطلب جٌال جدٌدا من العلماء ورواد الفضاء

YouTube ًالفضائ(YouTube Space Lab ) من المبادرات الرائعة

التً ُتلهم العقول الصغٌرة فً العالم، و تمنحها فرصة هامة لالهتمام 

 ".بالعلوم و اكتشاف الفضاء فً المستقبل
  

من اإلسكندرٌة تقدم للمسابقة ( سنة 18)عمرو محمدٌذكر أن الفائز 

 :  بتجربة علمٌة حاول من خاللها اإلجابة على السؤال التالً

 هل ٌمكن تعلٌم الَعنكبوت حٌل جدٌدة؟ 
حاول عمرو من خالل تجربته العلمٌة التعرف على أثر انعدام الجاذبٌة 

خالل اصطٌادها لفرٌستها، و كذلك  Zebra على سلوك العناكب من نوع

.  مالحظة مدى قدرتها على التكٌف مع البٌئة الجدٌدة التً لم تعتاد علٌها

حٌث إنه من المعروف أن هذا النوع من العناكب ٌعتمد على القفز فى 

اراد عمرو أن ٌرى كٌفٌة تعاٌش هذا النوع فى الظروف . اصطٌاد فرائسه

 .و التى تعتبر اساسا ألسلوب معٌشته( انعدام الجاذبٌة)الغٌر عادٌة
  

إن فكرة إرسال تجربة للفضاء و "وٌعلق عمرو على التجربة بقوله

إجرائها على الهواء مباشرة، تعد من أكثر األشٌاء المثٌرة التً قرأت 

 عنها فً حٌاتً، لذا فإن تمكنً من الفوز بمسابقة

    YouTube Space Lab  ٌعنً كل شًء بالنسبة لً و ألسرتً و لكل

 ".مواطنً منطقة الشرق األوسط
  
للفرق اإلقلٌمٌة األربعة المشاركة فً عمرو و دوروثً و سارة انضم  

المسابقة بالعاصمة األمرٌكٌة واشنطن، وتم تكرٌمهم و االحتفال بهم، 

نظٌر ما قاموا به من إنجازات متمٌزة، حٌث تتضمن الجوائز المشاركة 

فً رحلة على نموذج محاكاة إلى الفضاء الخارجً مع انعدام الجاذبٌة 

، و Lenovoمن   IdeaPad األرضٌة، باإلضافة لكومبٌوتر محمول

للفضاء  Udvar-Hazy االستمتاع بجولة خاصة وحفل عشاء فً متحف

مراسم توزٌع الجوائز  Lenovoو YouTube تقٌم. Dullesوالطٌران فً 

 .بوسط واشنطن Newseum فً

؟ هل كسرت قفزة فٌلٌكس قوانٌن الفٌزٌاء  

Astronomy  
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Physics  
 Alternative Energy البدٌلة التقدم العلمً حولنا، أصبح مصطلح مثل الطاقة بفضل      

 كهرباء السدود أو ا نوًعا ما، فتولٌد الكهرباء فً المستقبل لن ٌدور حول طاقة الرٌاح، قدٌمً 

 ٌصعد والمبانً، فسوف أسطح المنازل على ، أو تولٌد الكهرباء من الخالٌا الشمسٌة المائٌة

 قاع ٌنزلون إلى األسفل فً ستقبال أشعة الشمس فً الفضاء، وسوف الالبشر إلى األعلى 

 المحٌطات لتولٌد الطاقة من المٌثان، وسوف ٌنظرون نظرة جدٌدة إلى تولٌد الطاقة من 
 .المحطات النووٌة

  
 

فتولٌد الكهرباء من الطاقة الشمسٌة الٌوم أفقدها كثًٌرا من فاعلٌتها لتقٌدها بالعمل نهارا فقط دون اللٌل، وفً غٌر الطقس          

الغائم، وٌفكر العلماء فً تحسٌن فاعلٌة لوحات الخالٌا الشمسٌة عن طرٌق وضعها فً الفضاء لتدور حول األرض فً مواجهة 

أشعة الشمس باستمرار، وعندما تمتص اللوحات طاقة األشعة الشمسٌة، تقوم مرسالت المٌكرووٌف المثبتة على األقمار الصناعٌة 

بإرسال الموجات إلى األرض لتحوٌلها إلى طاقة كهربٌة، وٌشٌر العلماء إلى أنهم ٌملكون التقنٌة لتحوٌل ذلك الحلم الذي راودهم 

منذ السبعٌنٌات إلى حقٌقة، فكفاءة تحوٌل الطاقة الشمسٌة إلى طاقة كهربٌة قد ازدادت إلى أربع أمثالها عن ذي قبل، كما ٌمكن بناء 

، ووزارة الدفاع األمرٌكٌة (ناسا)أنظمة أصغر حجما وأقل سعرا إلرسالها إلى الفضاء، وقد عمل علماء وكالة الفضاء األمرٌكٌة 

، وغٌرهم من شركات الطاقة األمرٌكٌة فً خالل السنوات األخٌرة على وضع تصور ٌمكن تنفٌذه للفكرة، لكن تظل (البنتاجون)

الحكومة الٌابانٌة أكثر المتحمسٌن لها، فقد جندت مئات الباحثٌن للبحث ورائها، وقد توقع العلماء الٌابانٌون إطالقهم لقمر صناعً 

، األمر الذي 2030، وبحصولهم على أول محطة فضائٌة لتولٌد الكهرباء من الطاقة الشمسٌة قبل عام 2015بحثً قبل عام 

سنتا للكٌلووات ساعة، أي أقل من متوسط سعر الكهرباء فً الوالٌات  6.5ٌؤدي إلى وصول الكهرباء إلى الجمهور بسعر تجاري 

سنتا للكٌلووات ساعة، لكن ذلك  50المتحدة األمرٌكٌة، وتجد بعض الدورٌات االقتصادٌة أن سعر الكهرباء لن ٌقل بأي حال عن 

لم ٌقف حائال أمام تحقٌق الحلم، حتى أن إحدى شركات الغاز والكهرباء فً كالٌفورنٌا قد وقعت عقدا لشراء تلك الكهرباء من 
 .2016إحدى شركات الطاقة بحلول عام 

  
وبالنسبة إلى غاز المٌثان، فهو غاز قابل لالحتراق ٌنبعث من البراكٌن وأكوام القمامة وروث الحٌوانات، وٌوجد المٌثان          

تحت أرضٌة المحٌط القطبً المتجمد، وقد تكونت بللورات هٌدرات المٌثان بفعل درجات الحرارة ( هٌدرات المٌثان)المائً 

المنخفضة والضغوط العالٌة، وتحتوي بللورات هٌدرات المٌثان الصلبة على كمٌات كبٌرة من المٌثان فً حجم صغٌر، وهً 

نجح الباحثون فً الحصول على غاز المٌثان  2007مصدر ذو قٌمة للطاقة حٌث تتصاعد فقاقٌع للمٌثان عن تسخٌنها، وفً عام 

، إلى أن قدما مكعبا واحدة من هٌدرات المٌثان ٌعادل 2008من قاع المحٌط، وتشٌر دراسة مختصرة قدمت للكونجرس فً عام 

قدم مكعبا من غاز المٌثان، ورغم كون المٌثان وقودا حفرٌا ضارا للغالف الجوي، وهو أكثر خطورة على  170ما ٌقرب من 

البٌئة بنحو عشر مرات قدر غاز ثانً أكسٌد الكربون، لكنه عند احتراقه تقل خطورته وتتصاعد كمٌات قلٌلة للغاٌة من ثانً أكسٌد 
 .الكربون مقارنة مع باقً الوقود الحفري كالبترول والفحم

  
فً المائة تقرٌبا من الكهرباء فً العالم، حٌث تستخدم الطاقة الحرارٌة فً إنتاج البخار  14وتوفر محطات الطاقة النووٌة          

الذي ٌدٌر التوربٌنات البخارٌة العمالقة التً تتصل بمولدات إنتاج الكهرباء، وتحد النفاٌات النووٌة الخطرة من التوسع فً إنشاء 

، والذي ٌخلف عنه نفاٌات نووٌة مشعة (تفتٌت الذرات)محطات الطاقة النووٌة، فالمحطات النووٌة تعتمد على االنشطار النووي 
فً المائة من النفاٌات  75تحتاج إلى مئات اآلالف من السنوات لكً تتحلل، وتستهلك العدٌد من المحطات االنشطارٌة الحدٌثة 

فً المائة تقرٌبا من تلك النفاٌات التً ٌجب التخلص  25النووٌة الناتجة عنها عن طرٌق استخدامها فً دورة ثانٌة للوقود، وٌتبقً 

، كشف باحثون من جامعة تكساس النقاب عن نوع جدٌد من المحطات النووٌة التً تمزج بٌن عملٌتً 2009منها، وفً ٌناٌر 
 .فً المائة من نفاٌاتها النووٌة 99اإلنشطار واالندماج النووي، تستهلك 

  

 فهل سنحول أشعة الشمس فً الفضاء الى كهرباء ؟؟
 و هل سنتغلب على التكلفة العالٌة الستخراج المٌثان من  قاع المحٌطات ؟؟

 و هل سنتخلص من النفاٌات النووٌة الناتجة عن المحطات النووٌة ؟؟

 مصادر الطاقة فى المستقبل

  سالمالباكستانى عبدوس  العالم  
 أول مسلم يحصل على جائزة نوبل

 مشاركة مع ستيفن واينبرك  زياء  يالففى   1979  عامحصل عليها  
 ةالضعيفشلدون كالشو لعمله فى مجال نظرية القوة الكهربية  و  



 !!طاقٌة اإلخفاء

ةالفـائز المرة السابق  
 سامى محدى على

اضعاف عدد اشجار  6اشجار الليمون يساوي عدد و . والتفاح الرمان ، البرتقال، الليمونشجرة من  197يحوي بستان 
 .اشجار الرمان اقل من عدد اشجار التفاح بشجرتين عدد و . اشجار البرتقال يساوي جلث اشجار الرمان عدد و . البرتقال 

 ؟من كل هوع وجد يكم شجرة  

فى رسالة على صفحة التٌممع التوضٌح ارسل حلك   

www.fb.com/sciteam 

Science team 

فى خٌال  نظرٌاً و" طاقٌة اإلخفاء"فبعد أن كان الحدٌث عن

فقد استطاع  ،الدراما السٌنمائٌة لم ٌصل لدرجة التطبٌق

علماء من معهد كارلسروه األلمانً للتكنولوجٌا تطوٌر 

ذلك للمرة  و ،وسٌلة ثالثٌة األبعاد لالختفاء عن األعٌن

 األولى فً العالم بعد أن كان الحدٌث عن مثل هذه 

 .  الوسٌلة ٌقتصر على الرواٌات الخٌالٌة

 

أكد نٌكوالس شتٌنجر وزمٌله تولجا اٌرجن من معهد  و

 كارلسروه أنهم نجحوا فً ذلك من خالل تغٌٌر مسار 

 األشعة تحت الحمراء لٌؤكدا بذلك التقرٌر الذي نشرته 

 العلمٌة األمرٌكٌة مؤخرا بشأن هذا " ساٌنس"مجلة 

 .  النجاح الذي حققاه

 

وقال شتٌنجر ردا على استفسار وكالة األنباء 

نستطٌع اآلن إخفاء :"بهذا الشأن الٌوم" أ.ب.د"األلمانٌة

 جسم ثالثً األبعاد من خالل وضعه تحت سجادة عاكسة 

 ".  جعل البقعة الضوئٌة الناتجة عن ذلك غٌر مرئٌة و

 

قام الباحثان شتٌنجر و اٌرجن خالل مشروع بحثً استمر 

عاما تحت إشراف البروفٌسور مارتن فٌجنر أستاذ علم 

 الفٌزٌاء، بتطوٌر هذه الوسٌلة باستخدام ألٌاف متعددة 

 النمط تبعد عن بعضها البعض بعض مئات األمتار من النانو

 

فوجدنا أن هذا الهٌكل ٌجعل السجادة العاكسة تبدو "
 .حسب اٌرجن" مسطحة ثانٌة

 
ٌعتمد االكتشاف بشكل أساسً على تقنٌة النانو حٌث  و

مٌتا "ما ٌعرف بـ" قبعة اإلخفاء"ٌحتاج العلماء لصنع 

التً ٌستطٌعون  و ،أو المواد وراء الطبٌعة" ماتلاير

 بمساعدتها التأثٌر على انتشار الموجات الضوئٌة و

 .تحوٌلها إلى مسارات جدٌدة

 .لكن ٌمكن صناعتها ال تتوفر هذه المواد فً الطبٌعة و و

الكهربٌة لهذه  الصفات المغناطٌسٌة و" تفصٌل"ٌمكن و
 .المواد حسب الطلب

 معطف ثالثى األبعاد خيفى من يرتديه وجيعله غري مرئى للناظرين
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